INFORMACIÓ PROTOCOL COVID-19

Benvolgudes famílies,
Vos volem informar de les passes a seguir des del centre educatiu en el cas d’un positiu entre
l’alumnat.
Aquestes pautes i protocols d’actuació ens venen donades per la Conselleria d’Educació i la
Conselleria de Salut i es van actualitzant contínuament.
La comunicació d’un positiu arriba a l’equip directiu a través d’EDUCOVID o de la pròpia família
afectada. A partir d’aquí s’inicia el protocol, en coordinació amb EDUCOVID, i el centre informa
única i exclusivament a les famílies dels infants que han estat identificats com a contactes
estrets del positiu per donar instruccions del procediment que han de seguir (aïllament
domiciliari, cita per PCR…).
Un contacte estret és aquella persona que ha compartit espai amb un cas confirmat per PCR a
una distància menor de dos metres, sense mascareta (o haver-la usat de forma incorrecta)
durant més de 15 minuts.
En el cas de l’alumnat d’educació infantil, es consideren contactes estrets tots els membres
del grup de convivència estable, ja que no es fa ús de la mascareta ni es manté la distància de
seguretat de manera rigorosa.
La Llei de protecció de dades és especialment estricte tant en el maneig de dades sanitàries
com de menors i el sentit comú ens ha de dur a evitar l’estigmatització de l’alumnat i dels
diferents grups del centre. Heu d’entendre la prudència que s’ha de mantenir en relació amb el
tractament de la informació. Per tant, des del centre, aquesta informació no es farà extensiva a
tota la comunitat educativa sinó que tan sols s’informarà a les persones afectades (contactes
estrets identificats del propi centre).

EDUCOVID posa a disposició de les famílies un telèfon d’informació: 900 700 222
Aprofitam per recordar-vos que ara, més que mai, és indispensable que les vostres dades de
contacte del GESTIB (sobretot telèfon i email) estiguin actualitzades i que esteu pendents de
les diferents comunicacions que rebeu des del centre.
Salutacions,
Equip directiu del CEIP Aina Moll i Marquès.

